WM-BOMMEN
Made in Sweden

Ett tryggt, säkert och bekvämt
förtöjningsalternativ för dig och din båt!

R

Våra produkter
tål att
synas i sömmarna
Wilén Marin är ett familjeföretag som startades1983 för
att bedriva och utveckla marin verksamhet.
Samtliga våra produkter är väl genomtänkta och
hårdtestade i vår egen marina på västkusten för att få
fram så bra och gedigna produkter som möjligt.
Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt koncept
och lägger ner mycket tid på produktutveckling för att ta
fram praktiska, intelligenta och ekonomiska lösningar. Vi
lägger också stor vikt på finish och design.
När du väljer att investera i WM-Bommen kan du
vara i trygg förvissning om att du får en tålig och säker
kvalitetsprodukt som du kommer att ha glädje av
i många, många år framöver.
WM-Bommen säljs via våra återförsäljare som är
proffs på att hjälpa och leda dig till den bästa lösningen.

WM-BOMMEN
En trygghet för dig och din båt

®

Bomkroppen är helsvetsad
och varmgalvaniserad.
Innehåller inga bultförband vilket
ger ökad livslängd.

Enkelbom finns med och utan
sträckmetall i Y-delen.

16 mm kraftig förtöjningsbygel.

Gångdäck med sträckmetall.
T-järnsfäste.

Gångdäck av längsgående hellånga brädor i tryckimpregnerad
fura145x34 mm

Vi har brygginfästningar till de
flesta typer av bryggor. Vi tar även
fram speciallösningar.

Bomkroppslist som standard på
samtliga våra bommar.

Flottör i rotationsgjuten polyeten
med cellplastfyllning vilket gör dem
starka, täta och osänkbara.
Flottören är justerbar i höjdled.

Ljuddämpande bussning mellan brygga
och bom ger en helt tyst och säker
infästning.

Ändskydden är av rotationsgjuten
polyeten och cellplastfylld för att ge
extra hållfasthet.

Flottörer är bultade direkt i
bomkroppen vilket ger bästa
hållfasthet.

Helsvetsad dubbelrörskonstruktion gör
bommarna mycket stabila.

Alla våra gångbara bommar över
6 m har fastsvetsade springöglor för
att underlätta förtöjningen.

Bomkroppslister finns som standard
på alla våra bommar.

Applikationer

Gångbar bom kombinerad med enkelbom är en praktisk lösning vid utsatta lägen.

Vår vinklade modell är praktisk när det är trångt
mellan bryggorna. Finns i samtliga modeller.

Våra enkelbommar finns från 4,5 - 12 m.

Bommarna har en snygg och tilltalande design.

Kontinentalförtöjning
Att lägga gångbara bommar vid varannan båt kan vara ekonomiskt fördelaktigt
då det i flera fall behövs mer än dubbelt
så många enkelbommar för att få samma
antal båtplatser. Det ger också ett luftigt
och gediget intryck i hamnen.

Gångbara båtbommar




6.00

WM-60 GTS 45

Snabbt och enkelt
Alla våra båtbommar är
helsvetsade, vilket innebär
snabb och enkel montering på bryggan.

260 L

0.45



1,65
KKR 100 x 60 x 3







8.00

WM-80 GTS 45

260 L

Specialbommar
Vi tar även fram speciallösningar efter kundens
önskemål. Begär offert.



0.45

2,11
KKR 100 x 60 x 3



WM-100 GTS 60





10.00

378 L

378 L



0.60

2,26
KKR 120 x 60 x 3



WM-120 GTS 60





12.00

378 L

378 L

378 L



0.60
2,26
KKR 120 x 60 x 3


378 L



12.00



WM-120 GTS 90

378 L

378 L



0.90
2,56
KKR 120 x 60 x 3


Enkla båtbommar




4,50

WM-45

140 L



0,93


6,00





WM-60 S

150 L



1,31
KKR 100 x 60 x 3



8,00





WM-80 S

150 L



1,76
KKR 100 x 100 x 3



WM-100 S

10,00





150 L



1,76
KKR 100 x 100 x 4


150 L

Tillbehör & reservdelar

Bryggbeslag finns i flera olika
modeller, även specialtillverkade
enligt kundens önskemål.

Flottör till enkelbom, 150 l. Passar alla
bommar på marknaden med 100 mm
bred profil.

WM-BOMMEN

®

En trygghet för dig och din båt

Flottörer för gångbara bommar. Rotationsgjutna i polyeten och
cellplastfyllda. Täta, starka och osänkbara. 260 och 378 l.

Ändskydd för gångbara bommar.
Rotationsgjuten polyeten och cellplast
för att ge extra hållfasthet.
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Kolhättan

Flytbrygga, stålstomme med trädäck.

Vi finns och verkar i kuststaden Lysekil

Återförsäljare

Box 28 • 1872 Täby • Sverige
0708 - 105210
info@ccmarinutveckling.se • www.ccmarinutveckling.se

